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VOORWOORD
De Democratische School Amsterdam (DSA) is een democratische school voor tweetalig onderwijs
met een sociocratische organisatievorm voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)
met een doorlopende leerlijn. Ieder (jong) mens wil zich van nature ontwikkelen. De DSA geeft
ruimte aan de natuurlijke nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van de leerlingen. De leerlingen
op de DSA worden studenten genoemd ongeacht hun leeftijd.

De geschiedenis
Op 1 augustus 2021 is de DSA ontstaan vanuit het samengaan van twee democratische scholen in
de regio van Amsterdam. Dit waren de Guus Kieft School in Amstelveen en LIFE! in Landsmeer.
De DSA is gevestigd in het voormalig Kuiperijmuseum, de molenschuur van de Molen van Sloten
in Amsterdam-West.

De geschiedenis van de Guus Kieft School
De geschiedenis van de GKS begint met een jongen van zes jaar, Guus Kieft, die er behoefte aan
heeft om ‘te leren wat hij kan’ en daar heel concrete ideeën over heeft. Guus heeft met zijn moeder
samen in het jaar 2000 het initiatief genomen om het GKS-idee vorm te gaan geven.
Op 6 mei 2006 startte De Guus Kieft School als erkende kleinschalige, sociocratische school voor
PO. Na een aantal jaar werd door een paar studenten en hun ouders de wens uitgesproken om
ook voor het voortgezet onderwijs op de GKS te kunnen blijven. De veilige kleinschaligheid, de
individuele leerlijnen en het samen vormgeven van het beleid, was juist wat zij zochten en graag
wilden behouden in hun vervolgonderwijs. Zo groeide de Guus Kieft School door naar een school
voor zowel PO als VO met een doorlopende leerlijn.
In de periode van 2006 tot augustus 2021 heeft de GKS plek gegeven aan zo’n 130 studenten die
in vrijheid hebben kunnen leren en die over het algemeen zeer succesvol en gelukkig hun weg
hebben kunnen vervolgen.

De geschiedenis van LIFE!
Op 1 september 2015 opende LIFE! haar deuren voor 11 studenten in een tijdelijke locatie, de
Noorderparkkamer in Amsterdam. In maart 2016 verhuisde de school naar Landsmeer. Vervolgens
werd de school op 5 juli 2016 door de onderwijsinspectie erkend. Tussen 1 september 2015 en 1
augustus 2021 hebben zo’n 120 studenten voor kortere of voor langere tijd deel uitgemaakt van
LIFE! Terugblikkend kan gezegd worden dat zij inderdaad hun eigen leerweg hebben gevolgd.
Kortdurend, langdurend, doelgericht, intuïtief, volledig zelfgestuurd, actief in lessen of organisatie,
het was er allemaal.

De aanleiding tot het samengaan van de twee scholen
De Guus Kieft School kampte al jaren met een huisvestingsprobleem. De gedoogsituatie van
onderhuur bij de scouting werd door de gemeente van Amstelveen per 1 januari 2019 beëindigd.
Bij de verhuizing naar het tijdelijke ruime gebouw aan de Mr. Groen van Prinstererlaan 114 was er
de hoop snel te zullen groeien om genoeg budget op te bouwen om een marktconforme prijs te

Schoolplan de DSA 2021-2025

3

kunnen gaan betalen. Alleen vond tijdens de Covid-19 pandemie die groei vervolgens niet
voldoende plaats.
Het pand in Landsmeer van LIFE! had een open, kleurrijke ruimte, met een speelweide, gelegen
aan het Twiske en de mogelijkheid om uit te breiden naar een tweede pand, om de gewenste groei
te realiseren. Dit leek in eerste instantie een ideale situatie. Maar wegens o.a. de akoestiek was
het niet verstandig om meer dan 60 studenten te huisvesten. Dit betekende dat de huurprijs een te
grote belasting werd op het budget. Er is toen besloten het contract niet te verlengen.
De uitkomst voor beide scholen was om samen een nieuwe school in de molenschuur van de
Molen van Sloten te vormen en zo samen voldoende leerlingen te hebben om de kosten voor de
huur van het voormalige Kuiperijmuseum naast de Molen van Sloten te dragen. Vanaf 1 augustus
2021 heeft de schoolgemeenschap van de Guus Kieft School zich gemengd met de
schoolgemeenschap van LIFE! en is er samen een nieuwe democratische school gevormd.

Zelfsturend-zijn, Geweldloze communicatie en Sociocratie
Dit zijn de drie pijlers waar de school op gebaseerd is.

Democratisch schoolleven, zelfsturend-zijn
Onze belangrijke waarden zijn: werken vanuit sociale verbondenheid, het nemen van eigen
verantwoordelijkheid, focussen op autonome motivatie en het werken vanuit een gevoel van
competentie. Dit geldt zowel voor de stafleden als voor de studenten.

Levenverrijkend onderwijs gebaseerd op de GC speelt een cruciale rol
Het streven is dat alle stafleden die bij de DSA betrokken zijn, een basis van Geweldloze
Communicatie (GC) oftewel Nonviolent Communication ( NVC) hebben. Iedere nieuwe begeleider
ontwikkelt dit door mee te doen aan de Team Emotional Hygiëne (TEH) avonden.
In deze bijeenkomsten worden situaties die binnen het team en/of de school spelen aan de hand
van Geweldloze Communicatie besproken. Empatisch luisteren, de eigen emoties herkennen,
evenals onderliggende waarden en behoeften en vanuit die ruimte naar mogelijkheden zoeken.
TEH is een stevige pijler binnen de school, waarin persoonlijke vaardigheden verder worden
ontwikkeld, de onderlinge band in het team wordt versterkt en inzichten worden meegenomen naar
de schoolkring.
In de beginjaren bij LIFE werden de NVC-bijeenkomsten begeleid door Yoram Mozenson, NVC
trainer, en bij de GKS door Carien Huijzer en Irma Vroegop. Daarna is de begeleiding
overgenomen door teamleden die al meer ervaring met Geweldloze Communicatie hadden. Een
van hen is inmiddels zelf gestart om de kwalificatie NVC trainer te halen.

Sociocratie voor alle leeftijden
Studenten van alle leeftijden maken deel uit van de Schoolkring en kunnen deelnemen aan de
vergaderingen van deze kring en/of de subkringen van de Schoolkring. In deze kringen worden
studenten gekozen om de rol van voorzitter, secretaris en evt. penningmeester te vervullen. Naast
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de Schoolkring zijn met name de Afsprakenkring en de Mediationkring stabiele onderdelen van de
school geworden.

Functie van het schoolplan
Het schoolplan is een kwaliteits- en planningsdocument voor de schoolontwikkeling. Het geeft een
beeld van de situatie zoals die is en de situatie zoals die nagestreefd wordt. Er worden prioriteiten
en doelstellingen aangegeven die houvast geven bij processen in de school, die gericht zijn op
kwaliteitsverbetering. De school wil daarbij een voortdurend lerende organisatie zijn.
Een functie van het schoolplan is het op gang houden van een dialoog over de kwaliteit van het
onderwijs en het onderwijsbeleid op school. Het plan lokt deze dialoog uit tussen begeleiders,
studenten, docenten, het bestuur en de ouders.Tenslotte is het schoolplan ook bedoeld als
verantwoording aan de overheid. De inspectie zal het schoolplan beoordelen.

Opbouw van het schoolplan
Het schoolplan bestaat uit een statisch deel (deel 1 t/m 2) en een dynamisch deel (deel 3) en een
aantal bijlagen. In het statische deel wordt ons algemene beleid ten aanzien van de vier gebieden
(onderwijs, personeel, kwaliteit en materiële middelen) verwoord. In het dynamische deel worden
onze ambities, de beleidsstappen voor de komende vier jaar beschreven ten aanzien van deze vier
beleidsgebieden.

DEEL 1. WAT VOOR SCHOOL WIL DE DSA ZIJN?
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van onze uitgangspunten en de hoofdlijnen van ons
pedagogisch–didactisch concept een beeld geschetst van de school die we willen zijn.

Type onderwijs
De DSA werkt volgens een onderwijskundig principe dat we vanuit drie pijlers vorm geven:
1. Democratisch schoolleven waarbij een student zelf sturing geeft aan het leren
2. Levenverrijkend onderwijs gebaseerd op de GC van Marshall Rosenberg
3. Sociocratie als overlegstructuur waarbij studenten samen met de staf leren beleid maken

Visie
(Een voor de DSA ultiem toekomstbeeld)
De samenleving heeft behoefte aan mensen die eigenheid, initiatief, creativiteit,
oplossingsgerichtheid, communicatievaardigheid en ICT-vaardigheid tonen en ontwikkelen. Een
leven lang leren wordt in onze complexe maatschappij steeds belangrijker. De DSA wil de basis
van jonge mensen, (waarbij ze in meer of mindere mate al over deze vaardigheden beschikken),
verstevigen, verdiepen en verbreden. Daarnaast werkt de DSA met het uitgangspunt dat
verantwoordelijkheid en samenleven alleen dan tot hun recht kunnen komen als ieders eigen wijze
Schoolplan de DSA 2021-2025

5

tot uitdrukking mag komen in relatie tot de ander.

Missie
(Een aanbod van de DSA aan de relevante omgeving)
Een school zijn die ruimte aan de student geeft om op verschillende manieren, die aansluiten bij de
behoeften van de student, te kunnen leren en leven. Dit impliceert het vormgeven van
gepersonaliseerde leertrajecten.
De DSA wil een initiatief zijn om (jonge) mensen kansen te geven en ruimte te bieden om op hun
eigen wijze te leren wat ze kunnen.

Doelstelling
(Het geen de DSA de studenten en de samenleving wil bieden)
De DSA heeft als doel om samen met de studenten, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, een deel van de
samenleving te vormen, waar door middel van een wisselwerking met de omgeving van deze
school, de leden van die school zich kunnen ontwikkelen overeenkomstig hun mogelijkheden,
wensen en behoeften. We streven naar intrinsiek gemotiveerde studenten. De DSA wil daarbij een
bijdrage leveren aan een coöperatieve wereldcultuur door het inzetten en ontplooien van
Geweldloze Communicatie.

Hoe werkt het?
Naar goed gebruik op de DSA zijn alle geledingen van het schoolleven (studenten, stafleden,
begeleiders, docenten, ouders en bestuursleden) middels de kringen en hun onderlinge koppeling,
steeds met elkaar in gesprek over hoe het nu gaat en over hoe het in de toekomst nog beter kan.
Binnen de DSA heerst volop vertrouwen dat studenten van 4 jaar t/m 20 jaar binnen de school
kunnen gedijen, hun talenten in vrijheid kunnen ontwikkelen en zich zo op persoonlijke wijze
kunnen voorbereiden op het gewenste vervolgonderwijs of werk in de samenleving.
De keuze om een democratische school te zijn voor levenverrijkend leren staat voorop en alle
geledingen in de school worden serieus genomen en zijn deelgenoot van de organisatie. Het
consent regeert. Ook de keuze dat onderwijs gericht moet zijn op de persoonlijke ontwikkeling van
studenten, waarbij het verwerven van kennis en vaardigheden geen doel maar een middel is, staat
op de voorgrond. Dat gegeven is bepalend voor de algemene uitgangspunten van het beleid en
hoe dat vorm krijgt in de school.

De persoonlijke ontwikkeling van de student
Het doel is de persoonlijke ontwikkeling van de student. Daarnaast worden de vele activiteiten die
de studenten kiezen en die leiden tot kennis en vaardigheden samengevat en gegroepeerd in
verschillende leergebieden. De activiteiten (als onderdeel van de leergebieden) die de student
vervolgens vrij kiest, vormen samen het persoonlijke eigen curriculum. Een curriculum dat zich niet
laat voorspellen, maar dat wel in kaart kan worden gebracht en kan worden gevolgd en
(bij)gestuurd. Het begeleiden van de studenten krijgt dan het karakter van vertrouwen geven en
reflectie. De weerslag van dit volgen in het studentvolgsysteem is een maatgevende en
betekenisvolle exemplarische afdruk van het leerproces, het benoemen van de leeractiviteiten en
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het bereiken van doelen. Daarbij is er aandacht voor het functioneren in de schoolgemeenschap,
de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden en de ontwikkeling van sociale, creatieve en
cognitieve vaardigheden. Volgen en beoordelen van het leren vormen een eenheid op de DSA en
zijn niet los te zien van elkaar.
Stafleden, begeleiders en docenten moeten goed toegerust zijn voor hun taak op de DSA. Er is
een sterke congruentie tussen het leraar zijn en het begeleiden op de DSA en het is noodzakelijk
daarvoor specifieke competenties te bezitten of te ontwikkelen, evenals het inzicht hebben dat er
een relatie bestaat tussen deze competenties en de noodzakelijke onderwijsbevoegdheden.
Ook de inrichting van het onderwijs is voorwaarde voor het leren en samenstellen van het eigen
curriculum. Niet alleen de pedagogische visie vormt het uitgangspunt voor de inrichting, ook de
didactische visie maakt dat componenten van de didactiek op de DSA in de inrichting van het
onderwijs tot uitdrukking komen en beschreven worden.
De kunst van het leren (de mathetiek) wordt serieus genomen en dat vraagt veel van de omgeving
en daarmee van de inrichting.
De betekenis van school als onderwijs in de vorm van een leerwerkplaats ten behoeve van de
ontwikkeling van studenten staat op de DSA voorop. De DSA is een school voor zowel primair
onderwijs als voortgezet onderwijs, zonder het principe van de ononderbroken ontwikkelingsweg
voor studenten te verlaten of geweld aan te doen.
Voortgezet onderwijs wordt aangeboden aan studenten tot en met 20 jaar, waarbij de student zich
kan bekwamen en voorbereiden op het behalen van een diploma voor bijvoorbeeld VMBO, HAVO
of VWO via een staatsexamen.
Op de DSA hebben we daarnaast de DSA-certificaten ontwikkeld, waarin zowel algemene als
individueel ontwikkelde vaardigheden beschreven staan.

In de volgende paragrafen wordt zicht gegeven op de pedagogisch-didactische weg die de DSA
gaat volgen, om het uitgangspunt te realiseren. Op deze manier wordt beoogd de
operationalisering van het uitgangspunt transparant te maken en wordt het handelen op de DSA
beter toetsbaar gemaakt.
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DEEL 2. PEDAGOGISCH/DIDACTISCH-BELEID
“Ontwikkeling is dus niet zozeer gemeten vordering als wel de kracht, de wil en de
moed om verder te gaan, het werken zèlf aan je ontwikkeling. Ontwikkeling is in deze
zin eerder een kwaliteit van leven dan een resultaat.”
(L. Stevens)

Inleiding
In dit hoofdstuk zal het schoolconcept op pedagogisch en didactisch gebied nader worden
uitgewerkt. Door middel van dit schoolconcept wordt duidelijk hoe de relatie student -school en
-samenleving invulling krijgt en de doelstellingen van het DSA-onderwijs zichtbaar worden.

Pedagogisch klimaat en Levenverrijkend onderwijs
De DSA streeft ernaar een pedagogisch klimaat te scheppen dat recht doet aan de filosofische en
pedagogische visie en het onderwijsdoel dat zij zich stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle
studenten en alle begeleiders zijn vrij om met elkaar te interacteren. Er is geen sprake van
gedwongen interactie in het kader van formeel leren. Er zijn geen van bovenaf vastgestelde
groepen of klassen, maar we werken met een dynamisch rooster dat doorlopend wordt
samengesteld vanuit het initiatief en commitment van studenten voor bepaalde (groeps-)lessen. De
school legt een grote nadruk op het waarborgen van de lichamelijke en emotionele veiligheid van
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de studenten. Er is een sfeer van gelijkwaardigheid tussen alle individuen binnen de school. Door
deel te nemen aan de sociocratische besluitvorming, in de Schoolkring, leren de studenten van
jongs af aan wat de rechten en plichten zijn in een democratische maatschappij.

Studenten maken deel uit van de organisatie
Door deelname aan de Schoolkring (SK), de Afsprakenkring (AK) en de Mediationkring (MK),
waarin studenten gekozen worden om de rol van voorzitter, secretaris en evt. penningmeester te
vervullen, maken de studenten mede de school en zijn ze zelf een deel van de organisatie. Twee
keer per jaar zijn er verkiezingen en het is steeds gebruikelijker dat studenten zichzelf nomineren
voor een rol, met daaraan gekoppelde leerdoelen.
Naast deze kringen kunnen er vanuit wat er leeft, (soms tijdelijke) subkringen ontstaan. De
Inrichtingskring en de PR-kring zijn voorbeelden van kringen waarin studenten een tijdlang vanuit
interesse lid zijn geweest. Als er andere keuzes worden gemaakt, de leerervaring is behaald of de
aanleiding voor de kring verdwijnt, kan de kring weer verdwijnen.
Daarnaast zijn er andere organisatorische taken die door studenten worden verricht, zoals
aanwezigheidsadministratie en gedurende de dag aanspreekpunt zijn voor de school. Aan het
einde van de dag heeft iedereen een huishoudelijke taak.
Studenten zijn in principe ook welkom bij visiedagen, die vanuit de verdiepingsbehoefte van het
team georganiseerd worden.

Didactisch handelen
“Ik ben nieuwsgierig naar waar jij nieuwsgierig naar bent.”
Dat is de houding die de mentor en docent op de DSA bij voorkeur heeft.
We leven in een tijd waarin feitenkennis overal voorhanden is, het leren gaat steeds meer over
‘leren-leren’, zelfstandig leren denken, kennis weten te vinden en beoordelen op zijn waarde en
verbanden weten te leggen.
Het didactisch handelen van de vakdocenten sluit zoveel mogelijk aan bij iedere leerling, uitgaande
van de (leer-)mogelijkheden van de betreffende leerling. De begeleiders en gastdocenten houden
hierbij rekening met persoonlijke leerstijl en cognitieve-, sociale-, affectieve- en motorische
vaardigheden.
Het didactisch handelen tijdens groepslessen en activiteiten wordt vraaggericht gestuurd ter
ondersteuning van de zelfsturing van de leerling. Hierbij dient een effectieve interactie met en
observatie van de studenten als basis van het didactisch handelen. Dit kan vorm krijgen door met
rubrics te werken waarbij medestudenten samen de te behalen doelen vaststellen en samen
beoordelen. Zo wordt gegarandeerd dat individuele hulpvragen van studenten worden
gesignaleerd en de meest optimale hulp en begeleiding wordt geboden (dialogisch leren). Een les
zal bij voorkeur zo ingericht worden dat een leerling de ruimte en stimulans krijgt om zelf actief
bezig te zijn. Hiermee sluiten we aan bij de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Ryan & Deci1 waarbij
drie basisbehoeften van autonomie, verbondenheid en beleving van competentie de basis vormen
1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingstheorie
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voor effectief leren. Ook komen onze inzichten overeen met de inzichten van de pedagogen Robert
Marzano2 en George Siemens3. We zijn van mening dat we deze inzichten versterken en verfijnen
door te werken met Levenverrijkend onderwijs vanuit de GC/NVC van Marshall Rosenberg, zoals
in de volgende paragraaf uitgewerkt wordt. Hierdoor wordt de school een oefenplaats voor
studenten waar ze de kans krijgen om het begrip en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn
om wijze en betrokken leden te worden van een wereldwijde gemeenschap en co-creators te zijn
van een vreedzame, rechtvaardige, duurzame wereld.
Een van de inzichten die in de Schoolkring is besproken, is dat de Bemiddelingskring (BMK) zoals
we die hanteerden niet naar tevredenheid verliep. Uit de bespreking kwam het voorstel deze op te
delen in een Afsprakenkring (AK) en een Mediationkring (MK).
In de Afsprakenkring wordt op sociocratische wijze het niet nakomen van afspraken besproken. De
kring wordt geleid door studenten, een staflid is deelnemer.
In de Mediationkring worden onderlinge conflicten besproken aan de hand van de No Fault Zone,
een spel gebaseerd op GC uitgangspunten. Studenten met belangstelling krijgen training in de
begeleiding hiervan. Zij zijn aanwezig bij de begeleiding door een staflid, naarmate hun
vaardigheid vordert gaan zij meer zelfstandig de begeleiding doen.
Door de houding die we langs deze wegen ontwikkelen mee te nemen in de school, wordt dit
steeds meer een groepscultuur. Ook jonge kinderen zie je op deze manier hun onderlinge
aanvaringen oplossen.

21st century skills en talenten
De vaardigheden en competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving
worden ook wel 21st century skills genoemd.
Deze bestaan uit onder andere uit:
● kritisch denken
● creatief denken
● probleemoplossend vermogen
● digitale geletterdheid
● communiceren
● samenwerken
● sociale en culturele vaardigheden
● zelfregulering

Ontdek je talenten
Het is nu meer dan ooit essentieel dat jongeren deze vaardigheden kunnen ontwikkelen - en hun
eigen, unieke talenten kunnen ontdekken in een veilige en inspirerende leeromgeving. Hiervoor is
het van belang dat studenten ervaren op welke manier ze in verbinding staan met de wereld en
mensen om hen heen. En hoe ze hier invloed op uit kunnen oefenen. Met deze 21e eeuwse
vaardigheden en een zelfbewuste houding zullen ze flexibel genoeg zijn om de verschillende
toekomstige uitdagingen die op hun pad komen aan te gaan.

2

http://robsegers.blogspot.com/2015/02/marzano-vijf-dimensies-van-lerendenken.html

3

http://eduet.nl/Visie-op-leren/connectivisme/
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Kenmerken van Levenverrijkend onderwijs verder toegelicht
Behoeftes/waarden staan centraal
Als we het hele spectrum aan universele menselijke behoeften in ogenschouw nemen, zoals
samen-zijn, autonomie, rust, structuur, empathie, betekenis, eerlijkheid, erbij horen, dan gaan we
nog verder dan de zelf-determinatie theorie (ZDT) van Ryan & Deci en kijken we naar kwaliteit van
leven en leren in bredere zin. Want we zien kwaliteit van leven en leren als onlosmakelijk
verbonden aan elkaar.
In feite, alles wat ons beweegt in het leven (en op de DSA) komt voort uit het vervullen van deze
behoeften. Zodra we dat inzien, kunnen we makkelijker onszelf en de ander begrijpen. De
behoeften van studenten, docenten en ouders tellen mee. Behoeftes zijn abstract, ze hebben nog
geen praktische invulling. Een behoefte vervullen kan op eindeloos veel manieren. Bijvoorbeeld,
een behoefte aan rust kan vervuld worden door: naar huis gaan, op school op de bank liggen, een
wandeling maken met een vriendin; buiten op de speelplaats in de zon zitten, een boek lezen,
muziek luisteren, enzovoort.
Als we behoeften herkennen van onszelf en elkaar, zonder daaraan vaste manieren te plakken om
ze te vervullen, staan we meer open voor hoe we het leven van onszelf en de ander kunnen
verrijken. Deze eigen behoeften in hun abstracte vorm kunnen benoemen, vraagt oefening.
Bij de DSA liggen kaarten met behoeften op de kringentafel, waardoor ze gebruikt kunnen worden
tijdens ochtend en eindkringen en vergaderingen. Er hangt ook een “behoeften kaart” aan de muur
voor de jonge studenten en meerdere posters in de school waar behoeften op staan zodat mensen
hiernaar kunnen kijken.

De student is leidend
In levenverrijkend onderwijs en ook op de DSA is de student leidend. De docenten en de staf zijn
dienend aan de student en haar ontwikkeling. De leerwensen van de student vormen het
curriculum. Docenten en vrijwilligers zijn welkom om hun eigen inspiraties te delen met studenten.
Meedoen blijft vrijblijvend en wordt voortgezet als er interesse ontstaat vanuit de studenten.

“Power with” in plaats van “power over”
Een levenverrijkend school heeft een coöperatieve structuur (power with) in plaats van een
hiërarchische structuur (power over). Studenten op een Geweldloze communicatie-school
(GC-school) leren een andere houding te hebben ten opzichte van autoriteit. In plaats van of
onderdanig of rebels te reageren, leren ze te handelen vanuit zorgzaam respect voor de ander; dit
is een natuurlijk gevolg van de ervaring die ze opdoen in de school waar alle leden een zorgzaam
respect voor elkaar hebben.
Ze leren handelen vanuit hun waarden en behoeften in plaats van “omdat het moet” of “omdat ik
het zeg”. Ieders ideeën, behoeften en waarden tellen mee op de school. Hierdoor leren studenten
hoe ze dit soort structuren later in bedrijven, scholen en gezinnen kunnen creëren en voortzetten.
Hiermee bouwen wij aan een toekomst waarin andere coöperatieve structuren zullen ontstaan,
waarin zelfkennis en zelfwaardering en wederzijds respect bouwstenen zijn. Democratische school
de DSA is nu al een voorbeeld hiervan.
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Relaties staan Centraal
“In een relatie-gebaseerd klaslokaal zijn veiligheid, vertrouwen, de behoeften van studenten
en docenten en de manier van communiceren net zo belangrijk als vakken als
geschiedenis, taal, kunst, wetenschap en andere schoolse vakken.”
uit: Compassionate Classroom, Hart en Hodson 2004.
In Levenverrijkend Onderwijs en op de DSA vormt de kwaliteit van relaties de basis voor het
creëren en onderhouden van een optimale leeromgeving. Het hebben van relaties gebaseerd op
gelijkwaardigheid, compassie en wederzijds respect is een prioriteit en zorgt ervoor dat leren
plaats kan vinden vanuit een veilige en vertrouwde basis.
De DSA heeft vele manieren waarop aan de verschillende relaties wordt gewerkt. Voor al deze
relaties hebben wij verschillende kringen, gesprekken, vergaderingen en andere strategieën om
deze relaties te onderhouden, evalueren en versterken. In bijlage 1 is dit verder uitgewerkt met de
ambities die de DSA voor de komende vier jaar heeft.

De Ouders
De relatie tussen ouders en school
De pedagogische driehoek student/ouders/school maakt een belangrijk onderdeel uit van de
school. Dit blijkt al in de intakefase, waarin twee stafleden spreken met ouders en student. Het
uitgangspunt dat de student eigenaar is van de eigen leerweg, wordt gezien als een mooi
uitgangspunt, maar het roept ook vragen op. In sociocratische rondes wordt doorgesproken tot alle
vragen beantwoord zijn en er consent is voor de kijkperiode.
Gedurende de kijkperiode maken aankomende studenten vier weken deel uit van de
schoolgemeenschap, zodat zij zelf kunnen ervaren hoe deze andere manier van omgaan met leren
voor hen is. Zij maken kennis met andere studenten, nemen deel aan activiteiten, maken kennis
met de kringen, het lesaanbod en de taakjes die daarbij horen. Gedurende deze periode
onderzoeken ze ook wie zij als mentor zouden willen hebben.
Aan het eind van de periode is er een evaluatie met de kijkstudent samen in de Schoolkring. In
deze evaluatieronde wordt teruggekeken hoe de afgelopen weken ervaren zijn en of we
mogelijkheden zien voor en met deze student om op de DSA te komen. Soms worden tijdens deze
kijkperiode knelpunten geconstateerd, die dan direct met ouders en student besproken worden.
Na deze kringbespreking is er weer een driehoeksgesprek, waarin de ervaringen van de ouders
worden besproken, ook de ervaringen vanuit school en student worden gedeeld en een besluit
wordt genomen of we met elkaar op de ingeslagen weg verder gaan. In dit gesprek wordt
vastgesteld wie de mentor wordt en worden praktische afspraken gemaakt.

Driehoeksgesprekken
De mentor wordt het aanspreekpunt voor de student en de ouders. Met de mentor maakt de
student een plan hoe de eerste periode eruit gaat zien. Dit wordt gedeeld met de ouders in een
driehoeksgesprek. Op basis van deze afspraken wordt verder gewerkt. Deze gesprekken vinden
standaard twee a drie keer per jaar plaats, zo nodig vaker.
Schoolplan de DSA 2021-2025
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Met elkaar bewaken we de doelen van de student en wat dit vraagt van school en ouders.
Besluiten worden steeds genomen met consent.
Ook tussentijds kunnen ouders contact opnemen met de mentor. Bij jonge studenten gebeurt dit
vaak bij het brengen of halen. Vaak gaat het om praktische zaken, maar soms blijkt er behoefte te
zijn aan een extra gesprek zodat de student ook zelf mee kan praten: we spreken liever met
studenten i.p.v. over hen.

Ouder-informatiebijeenkomsten
Algemene informatie naar ouders verloopt via de ouderapp en een nieuwsbrief. Regelmatig
organiseren we vanuit de school of op verzoek van de Ouderkring ouderinformatie-avonden. Vaak
is dit gekoppeld aan een thema: Bijvoorbeeld uitleg over Spectrovita, het studentvolgsysteem dat
we gebruiken, of kennismaking met geweldloze communicatie en sociocratie en hoe we dit binnen
de school gebruiken. Jaarlijks wordt begin juni het voorstel voor de stafformatie en de begroting
met de ouders gedeeld.

Ouders zijn deel van de community
Bij de DSA maken ouders deel uit van de community. Veel ouders waarderen de ruimte die er voor
hun kinderen en voor hen is binnen de DSA en willen bijdragen met wat zij te bieden hebben. Dat
kan op vele manieren. Deel uitmaken van de Marketingkring, de Huisvestingskring of
ondersteuning bieden bij het leren van de eigen, andere taal, bokslessen geven, helpen klussen in
de vakanties, om het gebouw te laten meebewegen met wat nodig is of eigen expertise inzetten
om team of studenten te ondersteunen, zijn hier voorbeelden van.
De ouders verzorgen hun onderlinge relatie door deel te nemen aan de Ouderkring, aan potluck
buffets e.d. voor kerst- en zomervakanties. Eén ouder is afgevaardigde van de Ouderkring als lid van
de Verbindingskring4 en neemt op die manier deel aan de besluitvorming. Ouders kunnen met consent
een voorstel op de Agenda van de VK zetten.

Ontwikkeling van vaardigheden
Aanbod
Lessen en activiteiten worden georganiseerd vanuit de wensen van de studenten.
Docenten kunnen ook hun eigen inspiraties delen in de vorm van workshops, lessen of
presentaties. Voor de studenten in de basisschoolleeftijd is er veel spelend leren. Daarnaast zijn er
lessen in lezen, schrijven en rekenen, maar ook in Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, proefjes,
muziek, aerial yoga, programmeren en nog veel meer.
In het voortgezet onderwijs is er naast de vraag naar reguliere vakken voor Vmbo-tl, Havo en VWO
ook vraag naar andere vakken of activiteiten zoals o.a. Japans, Cambridge English, aerial yoga,
fotografie, voedingsleer, sport en fitness, koken, muziek, theater. Voor deze vakken zijn docenten
aangetrokken. Daarnaast zijn er studenten die zelfstandig aan vakken en of activiteiten werken ,
bijv. Koreaans, grafisch ontwerpen, 3d printen, robotica, planten en kruidenkennis, mode
ontwerpen.
Daarnaast zijn er de vakken die behoren tot het reguliere curriculum (nodig wanneer er toegewerkt
wordt naar een VO-diploma) waaruit studenten kunnen kiezen : Nederlands, Engels,
maatschappijleer, wiskunde A, B, C, NaSK, scheikunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis,
4

De bestuurskring van de stichting heet de Verbindingskring
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economie, bedrijfseconomie, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, informatica, Spaans,
Duits, Frans, kunst algemeen, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding.
Vakken waarvoor wij geen docent hebben zoals andere vreemde talen of natuur, leven en
technologie zijn ook mogelijk om te volgen; wij gaan op zoek naar een docent en/of andere
middelen om het vak te geven.

DSA-Life-skills
Vanuit de ontwikkelingen die we hebben gemaakt als GC-school, hebben we een eindcertificaat
met de DSA-Life-competenties (genoemd de Life-skills) ontwikkeld voor studenten die de school
verlaten.
We spreken over ‘Life-skills’ niet alleen vanwege de voormalige benaming van één van de twee
voormalige scholen, maar ook omdat dit competenties zijn waar de studenten
de rest van hun leven profijt van zullen hebben. In onze onderwijsvisie zien wij deze competenties
als net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkelingen die studenten doormaken. Waar we ook gaan
in de wereld, we zijn in contact met andere mensen.
Zelfkennis en begrip voor anderen, het leren omgaan met en communiceren; het lef hebben om
onze dromen en waarden de wereld in te brengen, dit zijn de competenties die we overal
meenemen, naar onze toekomstige werkplekken, scholen, gezinnen, in de politiek en de wijde
wereld.

Het volgen van de ontwikkelingen van de student
Spectrovita
Om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren gebruiken we het systeem Spectrovita.

Leerachterstand
Omdat een student bij ons niet wordt vergeleken met anderen maar met zichzelf, spreken we niet
over leerachterstand. Het idee dat je achterloopt en dat anderen beter zouden zijn dan jij en dat je
niet goed genoeg zou zijn zoals je bent, zien wij niet als een helpend idee. Dit soort ideeën spelen
mee bij de trauma’s waarmee wij geconfronteerd worden van veel studenten die bij ons op school
komen. Deze studenten hebben geen zin meer om naar school te gaan, haten dat wat ze “leren”
noemen en hebben een laag zelfbeeld. Vaak gaat de eerste periode dat zij bij ons zijn, gepaard
met een helingsproces van deze trauma’s.
In onze visie heeft ieder mens een instapmoment en een eigen tempo waarin de stof wordt
opgenomen. Vergelijken doe je met jezelf. “Wat wil ik zelf? Hoe kom ik daar?” Vervolgens ga je van
daaruit een plan maken met je mentor, je docenten en je ouders.
Bij dyslexie is de student leidend. De wensen van ouders worden ook meegenomen in
driehoeksgesprekken, maar steeds op zo’n manier dat de uitgangspunten van de school en het
belang van de student niet in het geding komen.
Het doen van een basisschool- eindtoets gebeurt op een zo ontspannen mogelijk manier en wordt
aangevraagd door de student en ouders. Het advies van de docenten is leidend voor het
uiteindelijke schooladvies. De basisschool- eindtoets dient ter ondersteuning van dit advies.
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Balans in samenstelling
De balans tussen mannelijke en vrouwelijke studenten, docenten en schoolleiding heeft blijvend
onze aandacht. Op het moment van schrijven bestaat het bestuur uit 80% vrouwelijke
vertegenwoordiging en 20% mannelijke vertegenwoordiging. Het docententeam telt veertien
vrouwen en tien mannen en de studenten 50 % jongens en 50% meisjes.
Binnen de DSA is ook aandacht en ruimte voor genderdiversiteit.

Bijdragen aan de groei en ontwikkeling van democratisch onderwijs in bredere zin
In de afgelopen jaren is er steeds samenwerking geweest met andere democratische scholen.
Informatie wordt uitgewisseld, kennis gedeeld en er is contact op de landelijke ontmoetingsdagen.
Samen met studenten van andere scholen in Nederland en Europa worden ook vakantieweken
georganiseerd.
Inmiddels is er een landelijk platform democratische scholen, die de website
www.democratisch-onderwijs.nl beheert. Ook de DSA heeft een redacteur die daaraan bijdraagt.
Daarnaast is de DSA actief op social media en is er een Marketingkring opgestart om bredere
bekendheid te geven aan democratisch onderwijs.

Bijdragen aan de groei en ontwikkeling van GC binnen onderwijs en opvoeding
Een aantal stafleden heeft meegedaan aan LEE lab5 weken, een initiatief van onderwijsmensen om
ervaringen met GC binnen onderwijs te delen en verder uit te zetten.
Daarnaast zijn we gestart met een Erasmus+ project, een uitwisseling met andere scholen in
Europa om kennis te delen over geweldloze communicatie en kennis te maken met andere
culturen. Inmiddels heeft Cordelia Addison (staflid) ook een aantal trainingen verzorgd voor ouders
en collega’s.
Levenverrijkend onderwijs is de term die Marshall Rosenberg gebruikt voor Geweldloze
Communicatie in onderwijs. Onderwijs waarbinnen de relatie centraal staat. In de afgelopen vijf
jaar hebben we onze persoonlijke vaardigheden ontwikkeld en ervaring opgedaan met GC binnen
de school.
We willen wat we geleerd hebben ‘ondertitelen’, omschrijven in bewoordingen die hierop aansluiten
en richting geven aan denken en handelen. Dit schoolplan geeft de eerste aanzet.
Ervaring uitwisselen
Het Erasmus+ project LOPIS - a language of peace in schools - is een Europees project. Hierin
wisselen we ervaring met GC in school uit met scholen in Zweden, Roemenië en Turkije. De
bezoeken met studenten aan deze scholen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld, maar we hopen
binnenkort de draad weer op te pakken.
Verder willen we fondsen werven, om mogelijk te maken dat meer stafleden deel kunnen nemen
aan LEE lab, om nog breder onze kennis te delen en nieuwe kennis op te doen.

5

LIFE-ENRICHING EDUCATION LAB
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De intentie is om actiever bij te dragen aan het platform democratisch onderwijs. Daarnaast is er
een initiatief om een landelijke vereniging op te richten. Het wachten is op de mogelijkheid elkaar
weer te ontmoeten als de lockdowns weer voorbij zijn.
Daarnaast willen we vaker op bezoek gaan bij andere scholen..
Deelname aan EUDEC, de bijeenkomsten van Europese democratische scholen is alleen nog
individueel gedaan, nog niet als school.

Het democratisch proces en burgerschap
Studenten zijn betrokken bij het democratisch proces middels de sociocratische kringorganisatie.
De belangrijkste kring is de Schoolkring, waarin studenten individueel kunnen beslissen over hun
eigen leer- en ontwikkelingsweg. Daarnaast zijn zij mede beslissend over collectieve leer- en
ontwikkelingswegen en over de collectieve leer- en ontwikkelomgeving.
Ook jonge kinderen komen op hun niveau al in aanraking met de organisatie in de school en
kunnen op hun niveau meedoen aan de verschillende processen.
Wij onderschrijven het belang van de door de Overheid voorgeschreven kerndoelen voor het (basis
en voortgezet) onderwijs. Kerndoelen zijn voortgekomen uit wat je als mens nodig hebt om te
kunnen functioneren in de maatschappij. Mensen willen graag datgene leren wat ze nodig hebben.
Burgerschap en sociale integratie leer je in de maatschappij zelf. Onze schoolgemeenschap is
gevormd rondom de democratische principes van de maatschappij en vormt een minimaatschappij. Kinderen van alle culturen, elke geloofs- of levensovertuiging zijn welkom om lid te
worden van deze leergemeenschap.
De school houdt niet op bij het hek omdat de echte maatschappij en het leven in het gezin de rest
van het totale leren verzorgen. Wij proberen zowel de wereld buiten de school binnen te halen als
de wereld buiten de school te benutten. Wij willen nadrukkelijk onderdeel zijn van de gemeente
waartoe wij behoren. Indien vanuit de gemeente activiteiten worden georganiseerd ter bevordering
van het welzijn van de burgers, kunnen wij participeren en de school organiseert excursies buiten
de school.
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Multiculturele samenleving
Bij cultuur gaat het niet om afkomst (of huidskleur), maar om taal, godsdienst, waarden, gewoonten
en normen. de DSA onderstreept het belang van de rijkdom aan verschillen die op cultureel gebied
in de samenleving aanwezig zijn. 'De samenleving' is een breed begrip, maar je voorbereiden op
de bestaande verschillen kan beginnen in een kleinere gemeenschap. Als wij de verschillen tussen
studenten accepteren en hen niet willen veranderen in iets wat ze niet vanuit zichzelf zijn, zullen zij
de verschillen tussen henzelf en andere mensen ook accepteren en anderen niet willen
veranderen. Wij zien dit als de beste voorbereiding die ze kunnen krijgen op een multiculturele
samenleving. Studenten krijgen op de DSA de stimulans om hun eigen pad te volgen en een
ontwikkeling door te maken zoals het goed is voor henzelf. Het in de groep ervaringen delen is
heel waardevol en draagt actief bij aan burgerschap en identiteitsontwikkeling.
Zowel tijdens de meer informele gesprekken als tijdens de formele lessen komt het ontstaan en de
betekenis van onze multiculturele samenleving aan de orde.
Als richting zijn wij een algemeen bijzondere school. Er worden geen kinderen op de school
geweigerd op grond van hun geloofs- of levensovertuiging. Discriminatie wordt absoluut niet
getolereerd. Niet op geslacht, noch op huidskleur, seksuele geaardheid, opvattingen of culturele
gewoonten.
Verder wil de school de mondigheid en de reikwijdte van de invloed van studenten laten ervaren,
door hen in de Schoolkring de school mee te laten besturen. Hiermee oefenen zij met het nemen
van verantwoordelijkheid als voorbereiding op daadwerkelijk burgerschap.

Leertijd
In onze visie is leren geen geïsoleerd proces, maar gaat het de hele dag door. ‘Leer- en
ontwikkeltijd’ is op de DSA de tijd die een student op school aanwezig is en wordt uitgedaagd deel
te nemen aan het schoolproces, door leeractiviteiten, formele en informele lessen, discussie,
dialoog, lezen, spelen, ICT etc. De leertijd bestrijkt op onze school zodoende de gehele dag.
De DSA heeft flexibele schooltijden waarbinnen studenten per week 26 uur aanwezig moeten zijn.
Gemiste schooltijd wordt ingehaald. Het schooljaar bestaat uit ± 39 schoolweken.

Zorgstructuur
De basiszorg bestaat uit het bieden van een veilige leeromgeving en de betrokken interactie
tussen begeleiders, docenten en studenten (veiligheidsprotocol, zie bijlage 3). Deze basiszorg
krijgt mede gestalte door de AK en de MK waarin ongewenste situaties worden rond gemaakt, en
daarnaast de halfjaarlijkse beeldvorming in het driehoeksgesprek, waaraan de student, de mentor
een mede-staflid en de ouders deelnemen.
Als er bij een student een zorg of een stagnatie in het welbevinden gesignaleerd wordt, dan wordt
er een Zorg-om-Welbevinden-traject (ZoW.) ingezet. Dit gaat als volgt in zijn werk.
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1.

2.
3.
4.
5.

GROEN (2-4 weken)
Signalering: vanuit de ouder, leerling, begeleiders of de AK kan een gesprek (zorg om
welbevinden) aangevraagd worden omtrent de signalering van een zorg in de
ontwikkeling van een student. (Extra) beeldvorming in het begeleidersteam-overleg
en/of in de Zorg-om-Welbevindenkring (ZoW).
(Extra) beeldvorming in het leerlingkringgesprek met ouder(s).
Afspraken maken waarbij de leerling in kwestie zelf aangeeft dat hij/zij de zorg erkent
en daar zelf ook een oplossing voor wil.
Vertrouwen in de algehele ontwikkeling? Geen ZoW-traject, de leerling volgt het eigen
actieplan binnen de reguliere structuur.
Extra begeleiding nodig: dan consent vragen op ZoW-traject. De mentor zal samen
met de zorgcoördinator dit traject begeleiden.

ORANJE (1 -5 maanden)
1. Gezamenlijk beslissen wat er op de schoolvloer gedaan kan worden aan extra
begeleiding, met als doel dat de leerling het (leer)stuur weer in eigen handen heeft
en zichzelf kan organiseren. Bij specialistische hulpvragen wordt er bekeken wat
eventueel buiten de school ingezet kan worden aan specialistische ondersteuning.
De ouders bekostigen dit zelf. De school stuurt aan op afstemming tussen externe
hulpverlening en school om zodoende de transfer van nieuw aangeleerde
vaardigheden in de schoolsetting vorm te geven.
2. Het uiteindelijke doel voor elke leerling is dat hij/zij zich zelfsturend, zelflerend en
zelforganiserend kan ontwikkelen vanuit de intrinsieke motivatie, in de school als
minimaatschappij. Er wordt een termijn gesteld waarop we binnen de school en/of
binnen het leerlingkringgesprek de voortgang evalueren en vaststellen of het
gewenste resultaat bereikt is.
3. Vertrouwen in algehele ontwikkeling? Einde ZoW-traject
Vervolgstappen nodig? Met consent van de leerling, begeleiders en de ouders kan
voor een extra periode van zorg worden besloten.
Geen verbetering? Beslissing en uitstroom naar ander onderwijs.
Wanneer een teamlid of leerling aangeeft niet meer consent te zijn met de ander op
school dan kan deze dit aangeven bij de zorgcoördinator. Zij organiseert een
Zorg-om-Welbevindenkring.

Als de leerling en/of de ouder niet meewerkt aan tijdelijke ondersteuning, terwijl de leerling
blijvend niet in staat is om zichzelf in zijn lerend vermogen te sturen en te organiseren en een
verstorende factor is in de school, dan kan de school eenzijdig de samenwerking met de student
en de ouders/verzorgers opzeggen. De school zal dan helpen bij het zoeken naar een andere
school.
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Als er een zorg is over de thuissituatie die niet weg te nemen is door middel van een gesprek,
werken we met het stappenplan volgens de DSA meldcode (zie bijlage 2).
Uit opgevraagde onderwijskundige rapporten kan blijken dat een student op de vorige school een
zorgnotitie had. Dit feit wordt meegenomen en krijgt aandacht van de zorgcoördinator en de mentor
van de student. Als blijkt dat de student zich op de DSA binnen de streefdoelen ontwikkelt, wordt
het oude (zorg)dossier gesloten.
De reguliere beeldvorming kan leiden tot signalering van een zorgbehoefte. Daarnaast kan
signalering van een zorgbehoefte plaatsvinden door de student zelf en/of door begeleiders,
docenten, ouders en medestudenten en leiden tot een extra beeldvorming. De zorgcoördinator is
daar dan bij aanwezig en houdt mede het overzicht.
Signalering kan betrekking hebben op de sociale, emotionele, motorische en/of cognitieve
ontwikkeling en de activiteiten die het eigen curriculum van de student vormen. Een signalering kan
leiden tot een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt op de DSA een Zorg-om-Welbevinden
traject genoemd en komt altijd tot stand in overleg met en met medeweten van de student en de
ouders.
Er zijn ook gevallen waarbij structureel ingrijpen noodzakelijk geacht wordt. Ofwel het eerder
gevolgde handelingsplan heeft niet het gewenste effect, ofwel de gesignaleerde problematiek is
van dergelijke aard dat de student direct in een ZoW-traject wordt geplaatst. De zorg in het kader
van een ZoW-traject bevat elementen uit bovenbeschreven handelingsplan, eventueel aangevuld
met een advies tot therapie, een gesprek met ouders buiten de student om, een adviesgesprek
met een orthopedagoog door zowel begeleiders als ouders, het inwinnen van informatie bij of
inschakelen van remedial teacher, maatschappelijk werk, jeugdzorg of algemeen meldpunt
kindermishandeling, e.d.
Wanneer een student naar een andere school gaat worden relevante elementen uit het zorgdossier
overgedragen.
Eén keer per jaar toetsen begeleiders aan de hand van de veiligheidsmonitor het welbevinden van
de studenten in het algemeen. Aan de hand van de uitkomst kunnen, indien dat wenselijk blijkt te
zijn, beleidsaanpassingen geformuleerd worden.

DEEL 3. KWALITEITSBELEID
Inleiding
In dit deel geven we een beeld van ons beleid met betrekking tot onze zorg voor en onze ambities
t.a.v.de kwaliteit op alle gebieden.
In dit deel wordt het instrument en de methode benoemd waarmee we de kwaliteit meten en
bijsturen.
Op de DSA wordt door de sociocratische organisatiestructuur in de kringen doorlopend gewerkt
aan het verbeteren van de kwaliteit van het leren, de leeromgeving en de samenwerking. Hiervoor
worden stelselmatig plannen gemaakt, geïmplementeerd en geëvalueerd. Dit proces noemen we
kwaliteitszorg.
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Bij het maken van de plannen kunnen diverse geledingen van de DSA betrokken zijn, zowel
studenten, begeleiders, docenten, ouders als het bestuur. Kwaliteitsontwikkeling is ondergebracht
in zeven domeinen, te weten:
●
●
●
●
●
●
●

Oudercommunicatie en ouderbinding;
Financiën: administratie en fiscale posities;
Docenten- en stafontwikkeling;
Inrichting en visieontwikkeling van het onderwijs;
Groei van de school als geheel;
Externe omgeving;
Beheer van gebouw en terrein.

De eindverantwoordelijken voor deze taakgebieden komen minimaal zes keer per jaar bijeen in de
Ondernemers- en Ontwikkelingskring (OOK) voor het maken van verbeteringsplannen en het
evalueren van de implementatie en resultaten van de plannen.
Een weerslag van de verbeteringen en de kwaliteitszorg is terug te vinden in wijzigingen in de
schoolafspraken, in wijzigingen in de kringwerkwijzers, in de communicatie naar ouders via het
interne bulletin ‘Nieuwsbrief DSA’ en in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt geëvalueerd in de
Verbindingskring (VK) die bestaat uit die bestuursleden die bij de KvK staan ingeschreven samen
met de overige Verbindingskringleden die volgens het sociocratische organisatiemodel samen de
bestuurlijke kring vormen (zie Bijlage 5).

Algemene Ambities mbt Geweldloze Communicatie
Onze ambitie voor de komende vijf jaar is om samen een team te bouwen en te behouden, dat
blijft voortborduren op de bouwstenen zoals die gelegd zijn op LIFE!. We blijven onszelf
ontwikkelen in het doorgronden van de principes van GC, door deze principes zelf voor te leven,
uit te dragen en te delen met studenten en ouders van de school.
Dit doen we o.a.door:
● GC cursussen te blijven volgen als team;
● GC introductieavonden te geven aan ouders;
● lessen te ontwikkelen en te geven aan studenten;
● fondsen te vragen voor on-going Erasmus+ uitwisselingsprogramma’s met andere GC
scholen;
● jaarlijks staf en docenten de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de LEE Lab
(Life-Enriching Education Laboratory) bijeenkomsten.
Ons team bestaat nu uit 2 leden die bezig zijn met certificatie als GC trainer, 3 leden met ruime
ervaring in GC en 4 leden die meerdere GC cursussen hebben gevolgd. Alle stafleden hebben de
ambitie Geweldloze Communicatie steeds meer te leren en te integreren in hun werk.
In plaats van het gebruik van tactieken zoals straf en beloning of kritiek en complimenten om
studenten te motiveren, worden studenten gemotiveerd door wat ze belangrijk vinden voor zichzelf
en voor anderen en dit te bevestigen. In plaats van zich zorgen maken over wat anderen van je
vinden, leren studenten hun eigen waarden (en hun eigenwaarde) in te zien en van daaruit te
handelen.
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Kwaliteit van begeleiders vanuit de competenties van de SBL belicht
Ook landelijk wordt er vanuit de staat een beroep gedaan op leraren om zich te blijven scholen op
pedagogisch en didactisch gebied. Op basis van het Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
model zijn de competenties beschreven zoals die voor een begeleider op de DSA model staan.
Het SBL-model is aangevuld en waar nodig aangepast, met name op de onderdelen waarbij het
SBL-model specifiek wordt in pedagogische of didactisch handelen zoals dat gebruikelijk is voor
het klassikaal of traditioneel ingericht onderwijs. De begeleider op de DSA onderschrijft zijn
interpersoonlijke, pedagogische, didactische, en organisatorische verantwoordelijkheid en
onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega’s en het werken in en met
de omgeving. De begeleider onderschrijft het belang van, en zijn verantwoordelijkheid voor
zelfreflectie en ontwikkeling.
De begeleider op de DSA kan zijn opvattingen en werkwijzen in relatie tot alle genoemde
competenties verantwoorden. De docent/begeleider is vooral coach vanuit de inzichten van het
levenverrijkend onderwijs, maar geeft ook, waar gevraagd, les, hulp en instructie bij het invullen
van het curriculum van de student. Voor deze laatste competentie-ontwikkeling van de begeleider
baseren we ons onder meer op de inzichten en adviezen zoals die zijn verwoord door Korthagen
en Vasalos.

Interpersoonlijk competent
De begeleider op de DSA zorgt ervoor dat er in de leergemeenschap een prettig leef- en
leerklimaat heerst waarbij het samenleven en leren vorm krijgt vanuit de pedagogische visie van
de DSA.
Zo'n begeleider communiceert met ik-boodschappen, schept een vriendelijke en coöperatieve
sfeer en brengt een open communicatie tot stand. De begeleider bevordert de zelfstandigheid van
de studenten, geeft in zijn interactie een goed voorbeeld, leiding en begeleiding en stuurt aan op
mediatie bij conflicten. Hij is duidelijk over de wet, de schoolregels en de schoolafspraken.

Pedagogisch competent
De begeleider op de DSA bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van de student. Hij helpt
hem een zelfstandig persoon te worden, verantwoordelijk voor zichzelf en voor de gemeenschap.
Hij helpt hem een reëel zelfbeeld te krijgen en vanuit zelfvertrouwen zijn ambities en
mogelijkheden te ontwikkelen. Een begeleider die pedagogisch competent is, creëert en bewaakt
de veilige leef- en leeromgeving. Hij biedt de student houvast en reflectie bij de keuzes die hij moet
maken.

Didactisch competent
De begeleider op de DSA begeleidt de student in het eigen maken van de culturele bagage die
elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. De
begeleider op de DSA helpt de student om zich de leerinhouden van een bepaald vak of beroep
eigen te maken en hoe deze in het dagelijkse leven worden gebruikt.
De begeleider op de DSA helpt de student zicht te krijgen op wat hij van de maatschappij en een
beroepsleven kan verwachten. Om deze verantwoordelijkheden waar te kunnen maken moet hij
vakinhoudelijk en didactisch competent zijn.
Een begeleider die vakinhoudelijk en didactisch competent is, creëert een krachtige leef- en
leeromgeving waarin de student via het dialogisch leren, kan ontdekken wat hij belangrijk vindt en
kan ontdekken wat de relevantie van kennis en vaardigheden in relatie tot een beroep en het
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functioneren in de maatschappij is. Zo ́n begeleider:
●
●
●
●
●

●

weet dat studenten verschillend zijn en leren met en van elkaar;
moedigt studenten aan in hun zelfgekozen leerweg;
weet dat het samenscholen op school een voorwaarde is voor deze vorm van leren;
begeleidt de student in het ontwerpen van zijn eigen leerweg;
baseert zijn handelen op het principe van dialogisch leren waarbij de leraar ook student van
de student is omdat de student de vragen én de richting van de antwoorden in zichzelf
moet zoeken;
richt zijn handelen en begeleiding op het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden.

Onderwijs-organisatorisch competent
De begeleider op de DSA draagt samen met collega’s zorg voor alle aspecten van het
onderwijsmanagement van de school ten behoeve van de leergemeenschap.
De begeleider die ook verantwoordelijk is voor een bepaald vak of leergebied zorgt voor
organisatorische zaken die samenhangen met dat vak of leergebied en het leerproces op dit
gebied van de studenten in de leergemeenschap.
Indien een student op een leerplek buiten de school, bijvoorbeeld in de vorm van stage of externe
prestaties, aan het werk is, zorgt de begeleider in samenspraak met de student en de ouders voor
afstemming tussen de school en die leerplek.
Een begeleider die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, leer- en
ontwikkelingsgerichte sfeer en zorgt er voor dat de studenten:
●

●

weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief; - weten wat de
leergemeenschap van ze verwacht en met welk doel ze bepaalde taken kunnen of moeten
doen;
een omgeving treffen, waar het leren en ontwikkelen op verschillende manieren en plaatsen
afspeelt.

Samenwerken met collega ́s
De begeleider op de DSA zorgt ervoor dat zijn werkzaamheden en die van zijn collega's op school
goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de
schoolorganisatie.
Om deze verantwoordelijkheden waar te kunnen maken moet de begeleider competent zijn in het
samenwerken met collega’s, studenten en bestuurders.
Een begeleider die competent is in het samenwerken met zijn collega's, levert haar bijdrage aan
een goed pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch klimaat aan de DSA, aan goede onderlinge
samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. Dat wil zeggen dat zo'n begeleider
●
●

goed met collega’s communiceert en samenwerkt;
een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg

en aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten
functioneren; - een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van de DSA.

Werken in en met de omgeving
De begeleider of mentor op de DSA onderhoudt contacten met de ouders of verzorgers van de
studenten. De begeleider onderhoudt ook contact met en zorgt voor een goede samenwerking met
Schoolplan de DSA 2021-2025

22

externe personen en instanties in relatie tot de leerweg van de student op de DSA. Hij zorgt er ook
voor dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar zijn
afgestemd.
Om deze verantwoordelijkheden waar te kunnen maken moet de begeleider competent zijn in het
samenwerken met de omgeving van de school.
Een begeleider die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de
studenten zijn bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving
van de school. Dat wil zeggen dat zo’n begeleider:
●
●
●
●
●

goede contacten onderhoudt met de ouders en/of verzorgers van de studenten;
goede contacten onderhoudt met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben
met de zorg voor de studenten;
goede contacten en samenwerking organiseert met externe leerkrachten, begeleiders en
scholen;
doeltreffend gebruik maakt van het professionele netwerk van de school als het gaat om de
opleiding van de student;
verantwoordelijk en zorgvuldig omgaat met de contacten die hij namens de school
onderhoudt met de omgeving van de school.

Zelfreflectie en ontwikkeling
De begeleider op de DSA ontwikkelt en professionaliseert zich voortdurend.
Een begeleider die competent is in zelfreflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn
beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo'n begeleider streeft ernaar zijn
beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Zo’n begeleider:
● weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn begeleiding en van welke waarden, normen en
onderwijskundige opvattingen hij uitgaat;
● heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten;
● werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling;
● stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van de DSA en benut de kansen die de
school biedt om zich verder te ontwikkelen.

Begeleiding, opleiding en training van begeleiders
De stafleden scholen zich in de praktijk doorlopend op de volgende gebieden:
● Sociocratische ervaring
● Geweldloze communicatie ervaring
● Ervaring in democratisch onderwijs
Naast de dagelijkse praktijk en de TEH avonden worden studiedagen ingericht. In de rondes in de
kringen en bij de bespreking van de dag binnen het team is er ruimte voor supervisie en intervisie.
De begeleiders op de DSA plannen voor zichzelf enkele studiedagen per jaar voor opleiding en
training. Verder wordt regelmatig gebruik gemaakt van externe adviseurs en deskundigen.

Bevoegdheden van begeleiders
Op de DSA zijn dagelijks meerdere bevoegde begeleiders en docenten aanwezig. Ook zijn er
(gast)docenten, begeleiders of trainee begeleiders die werken vanuit hun bekwaamheid op basis
van ervaring, in één of meer relevante vakken of leergebieden. Met alle begeleiders is een
overeenkomst afgesloten waarin zij zich voor de verantwoordelijkheid van algemene begeleiding
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en voor het aanbod en de verzorging van een vak of vakken of leergebieden verbinden met de
school. Ook zijn er docenten-op-afstand oproepbaar beschikbaar voor ondersteuning van
onvoldoende gediplomeerde docenten op de werkvloer.
De school heeft, samen met anderen democratische scholen, een uitgebreid netwerk aan
docenten. Ons streven is bevoegde docenten te vinden voor alle vakken in het voortgezet
onderwijs. In gevallen waar een docent onderbevoegd is of niet bevoegd, zorgen wij voor
supervisie van een 2e of 1e graads docent.
Voor de studenten in de basisschoolleeftijd hebben we een team van PABO-bevoegde docenten
die ondersteuning krijgen van klassenassistenten. Elke schooldag werken er een à twee bevoegde
PO-docenten met een klassenassistent. Elke dag werkt er minimaal een tweede- of eerstegraads
bevoegd docent en meerdere bevoegde docenten die lessen komen verzorgen.

Voortgezet Onderwijs (VO)
Alle studenten kunnen gebruik maken van het leeraanbod binnen het voortgezet onderwijs. Dit kan
als studenten er aan toe zijn en/of interesse hebben in een leergebied dat aangeboden wordt door
een leerkracht. Het onderwijs is zodanig ingericht dat zij de kans krijgen om te leren in alle vakken
en leergebieden. Dit aanbod omvat de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs (OVO). Tevens
kunnen de studenten zich bekwamen en voorbereiden op het behalen van een diploma of
overgangsbewijs voor bijvoorbeeld Vmbo-t, Havo of VWO, via het staatsexamen. Daarnaast zijn
de docenten-op-afstand ook oproepbaar beschikbaar voor ondersteuning van de studenten.

De inrichting van het onderwijs
De inrichting van het onderwijs op de DSA is zodanig gekozen dat het de voorwaarden faciliteert
waarbinnen een student de vrijheid heeft om de eigen ontwikkeling vorm te geven. De inrichting
van het onderwijs is dienstbaar, is zo bedoeld dat studenten streef- en leerdoelen kunnen
bereiken.
Ondanks het feit dat studenten dezelfde ontwikkelingsfasen doorlopen, met daarin aanwezige
belangstellingsaccenten, is geen student gelijk aan een andere student. Studenten verschillen in
ervaring, in tempo, in uithoudingsvermogen, in aanleg en karakter. Basisvaardigheden als
argumenteren, converseren, lezen, schrijven en rekenen zijn onmisbaar voor het functioneren
binnen de sociocratische structuur waarop de schoolorganisatie gestoeld is. Reflectie op gedrag,
aanvaarding van leiding en bewustwording van verantwoordelijkheid, zijn processen waar alle
leden van de schoolgemeenschap (studenten en begeleiders) mee in aanraking komen.
Op deze punten volgen de begeleiders in brede zin voortdurend en intensief de ontwikkeling van
de studenten. De structuur vraagt hierin een aperte en authentieke gelijkwaardige houding van alle
leden van de gemeenschap. Van de volwassenen naar studenten, van oudere studenten naar
jongere studenten, van jongens naar meisjes en van diverse culturen, etnische en religieuze
achtergronden jegens elkaar.

Ambities van de school hierin
Een ambitie van de DSA is een schoolbrede enquête te ontwikkelen om te kunnen achterhalen
welke behoeften er leven bij studenten en om na te gaan of deze behoeften vervuld zijn of niet.
Voor behoeften die niet vervuld zijn, zal gekeken worden welke verzoeken gedaan kunnen worden
om een verrijking van het pedagogisch-didactisch klimaat te verwezenlijken.
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Deze borging van de kwaliteit, wordt verder beschreven in Bijlage 1 van uit het perspectief van
relaties, De relatie met jezelf, met het eigen leerproces, met je medestudent of collega, de relatie
met de ouders en met de buitenwereld.
Verder is onze ambitie en voornemen om de beeldvormingskringen die plaatsvinden met ouders,
staf en studenten over onderwerpen zoals intimiteit en seksualiteit, alcohol en drugsgebruik en
beeldschermgebruik, steeds waar die behoefte voor gezamenlijke verdieping leeft te blijven
organiseren. Dit beleven we als extra verbindende en verrijkende activiteiten.
Verder willen we de mogelijkheden van vakoverstijgend werken onderzoeken, bijvoorbeeld: kunst
met filosofie/geschiedenis met Engels.

Ambities voor studenten:
Ons aandachtspunten zijn om studenten te adviseren om een portfolio samen te stellen als dit
aansluit bij hun werkwijze en doelen.
Ook willen we regelmatig mensen van allerlei beroepen, verschillende achtergronden en
verschillende culturen als inspirators op school ontvangen. De studenten kunnen hun eigen
netwerk inzetten om deze mensen uit te nodigen.
Ook het intensiever contact leggen met het bedrijfsleven zodat studenten stageplekken kunnen
vinden of dat er andere vormen van uitwisseling kunnen plaatsvinden, is ons plan.

Landelijke referentieniveaus
Indien een student gekozen heeft voor, en zich gecommitteerd heeft aan het leren van een
vreemde taal of Nederlands of rekenen, dan leidt de vakdocent op tot de daartoe verplichte
landelijke referentieniveaus.
Zie hier voor de referentieniveaus voor Rekenen en de Nederlandse taal:
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/niveauopbouw/

Niveau

Onderwijs

1F en 1S

eind primair onderwijs

2F

eind vmbo en mbo-2 en mbo-3

3F

eind mbo-4 en havo

4F

eind vwo
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Niveau

Aanbeveling referentiekader

Volgens wet- en
regelgeving

1F en
1S

eind primair onderwijs

eind primair onderwijs

2F

eind vmbo-bb en -kb, mbo-2 en mbo-3

eind vmbo, mbo-2 en
mbo-3

2S

eind onderbouw havo/vwo en vmbo-gt

niet van toepassing

3F

eind mbo-4

eind havo, vwo en
mbo-4

3S

eind havo en vwo, eind specifieke opleidingen
mbo-4

niet van toepassing

Het ERK voor moderne vreemde talen:

Het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) koppelt de taalvaardigheid in een
vreemde taal aan zes beheersingsniveaus, oplopend van A1, A2 (basisgebruiker), naar
B1, B2 (onafhankelijk gebruiker) tot C1, C2 (vaardig gebruiker).

Zie voor basisschooladvies vervolgonderwijs:
http://vanlodenstein.nl/wp-content/uploads/2016/07/studentkenmerken-webversie.pdf

Examencriteria GKS
Begeleiders en docenten willen studenten die van plan zijn om deelcertificaten van het
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staatsexamen te halen, van een gedegen advies voorzien. Of een student zich aanmeldt en
inschrijft voor deelcertificaten van het staatsexamen blijft een persoonlijke keuze (zie bijlage 4).
Onze examencriteria).

Anderstalige Studenten
Studenten die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen zijn welkom onderwijs bij ons te
volgen zo lang er de intentie is bij de student om Nederlands te leren. Dit wordt besproken tijdens
het intakeproces. Extra taalondersteuning is soms buiten de school nodig om Nederlands als
tweede taal te leren. Student, ouders en mentor schatten de behoefte en de mogelijkheden samen
in. Op school kunnen bepaalde vakken gevolgd worden in Engels, zoals bijvoorbeeld wiskunde,
Engels zelf en andere vreemde talen. Hierover maakt een student individuele afspraken met
docenten.

Verzuimmeldingen
Bij verzuim, zo gekenschetst door de overheid, melden begeleiders dit volgens de daartoe
geldende verzuimnormen.

BIJLAGEN

Bijlage 1. Levenverrijkend onderwijs
"I define connection as the energy that exists between people when they feel
seen, heard and valued: when they can give and receive without judgement.
And when they derive sustenance and strength from the relationship"
Brene Brown
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Levenverrijkend onderwijs is de naam die Marshall Rosenberg, de oprichter van Geweldloze
Communicatie (GC), heeft bedacht om scholen te beschrijven die gebaseerd zijn op de principes
van GC. In Levenverrijkend onderwijs staan relaties centraal. De verrijking van het leven ontstaat
doordat de behoeften van iedereen in de organisatie meetellen. Het geven en ontvangen aan en
van elkaar, om ons eigen en elkaars leven, de school en de wereld te verrijken - dat is het doel van
Levenverrijkend onderwijs.
Marshall B. Rosenberg (Canton, Ohio, 6 oktober 1934 - 7 februari 2015) was een Amerikaanse
psycholoog en de ontwerper van het model van Geweldloze communicatie (Nonviolent
Communication,NVC)
Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te
vervullen. De intentie van GC is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken
en leven vanuit verbondenheid met en respect voor eigen en andermans behoeften.
Bij Levenverrijkend onderwijs kan naar deze behoeften geluisterd worden gericht op de
verschillende relaties die een student heeft.

De relatie van de student tot zichzelf
Ontscholingsproces: De meeste studenten die bij de DSA beginnen komen uit het regulier
onderwijs. . Wij krijgen vaak studenten met diagnoses zoals burnout en depressie, dyslexie, adhd,
add, autisme, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en “moeilijk omgaan met autoriteit”. Zij hebben
deze periode op regulier onderwijs en in hun leven als stressvol ervaren.
Deze studenten zijn vastgelopen in het regulier onderwijs maar passen ook niet in het speciaal
onderwijs. Voor hen is de eerste periode bij de DSA vaak een periode van bijkomen van deze
stress, wat we ’ontscholen’ noemen. Veel studenten weten niet meer wat ze zelf willen of kunnen.
De jonge studenten komen vaak binnen enkele dagen of weken weer tot zichzelf en beginnen te
spelen, ze durven te vragen, ze durven weer te leren en ‘fouten’ te maken.
Hoe ouder de student en hoe traumatischer de achterliggende periode is ervaren, hoe meer tijd dit
proces van ontscholing nodig heeft. In onze ervaring kan dit voor studenten van 10+ tussen een
paar maanden en een paar jaar duren.
De DSA ondersteunt studenten hierin op verschillende manieren. Soms is weinig contact met
volwassenen (staf en docenten) de eerste stap om tot het besef te komen dat de vrijheid en
zelfbeschikking echt is. Soms is juist veel gesprekken voeren met staf en docenten onderdeel van
het helingsproces om volwassenen weer te kunnen vertrouwen.
Zelfkennis en zelfvertrouwen: Om meer bij zichzelf te komen bieden we verschillende kringen
aan zoals de Rode Tent voor meiden om in een veilige omgeving met elkaar te praten over de
kwesties die bij hen spelen. Seksualiteit- en intimiteitslessen helpen ook processen bij tieners te
ondersteunen. Ook de authenticiteitscirkel, waarin kwetsbaarheden gedeeld worden en het inzicht
“ik ben niet de enige” kan ontstaan, is een voorbeeld van zo’n kring. Ook worden tweemaal per
week boksles en weerbaarheidstraining gegeven. Voor de jongere studenten is er meditatieles en
yoga.

De relatie van de student met het leerproces
De relatie met het eigen leerproces goed houden of herstellen lukt het best als de student de
eigen nieuwsgierigheid en ambitie kan volgen. Des te jonger de student is, des te meer dit nog
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intact is. Ook zien we dat de motivatie en het plezier in leren zich kan herstellen door juist minder
formeel te leren.
In de mentorgesprekken tussen mentor en student kan de open belangstellende houding van de
mentor de toon zetten waarin de student de ruimte en het vertrouwen ervaart om de eigen wijze
van leren te kunnen bespreken zodat daar vorm aan gegeven kan worden.
De driehoeksgesprekken zijn dan vervolgens de aangewezen plek om het faciliteren van deze
eigen wijze verder uit te werken.
De Life-skills die zo ontwikkeld worden, zijn:
autonomie vergroten en ondernemend denken/handelen
● eigen leergang bepalen
● ideeën naar acties omzetten
● verantwoordelijkheid nemen voor afspraken
sociale vaardigheden:
● empathisch vermogen
● respect voor anderen ongeacht de verschillen
● leren omgaan met eigen emoties en die van anderen
communicatieve vaardigheden:
●
●
●

conflict hantering
eigen mening geven
luisteren naar anderen

Engels, Taalvaardigheden
● leren binnen een internationale context
● kunnen uiten in verstaanbare Engels
● gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
zelfkennis
● uitvinden/behouden van een eigen ritme
● weten wat je wil
● eigen keuzes maken en erachter staan

De relatie van de student met de Wereld
Omdat bij internationale contacten Engels veelal als voertaal wordt beschouwd, omarmen wij
iedere gelegenheid op de werkvloer en in de wandelgangen waar Engels gesproken wordt. De
student krijgt hierdoor de kans om met gemak om te schakelen tussen de eigen moedertaal en het
Engels.
Daarnaast is het nieuwsgierig mogen zijn naar en het vertrouwd raken met andere culturen en
religies van basaal belang om een goede relatie tot andersdenkenden te kunnen hebben. Het
werken hieraan wordt Burgerschapsonderwijs genoemd. Eerder, op bladzijde 16, is dit verder
toegelicht.
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Erasmus+ uitwisselingsprogramma’s: In 2019 is er Erasmus+ funding toegekend voor een
tweejarige uitwisselingsprogramma met andere scholen die GC gebruiken in Roemenië, Turkije en
Zweden.

De relatie tussen studenten onderling
Doordat iedere student ongeacht leeftijd of groepslessen zich vrij kan bewegen tussen de andere
studenten, is er een optimale kans om relaties met andere studenten te onderzoeken. Er wordt een
cultuur verzorgd waarbij oprechte feedback en respectvolle eerlijkheid de norm is.
Al bij de afronding van de kijkdagen is er een ronde in de Schoolkring waarbij er tops en tips
gegeven worden en de student zich als gezien en gewaardeerd kan ervaren door de
medestudenten.

De relatie tussen studenten en mentor/staf
Deze relatie wordt in het bijzonder verzorgd tijdens de mentorgesprekken. Dit zijn wekelijkse of
tweewekelijkse gesprekjes tussen de student en de mentor.
Ook ambiëren we om connectie-weken te organiseren. Dit zijn weken waarin speciale activiteiten
de ruimte krijgen om bij te dragen aan de connectie tussen de studenten en de stafleden.

De relatie tussen studenten met docenten
We zien het als de eigen verantwoordelijkheid van de student om contact te leggen met de
vakdocenten. Dit contact zal voortkomen uit de interesse van de student voor het vak dat de
docent aanbiedt.

Staflid of docent met zichzelf en hun eigen leerproces
Voor een staflid en een docent kan het een uitdaging zijn om uit de mogelijk eerder aangeleerde
houding te stappen en jezelf te durven zijn. Als je nieuw bent op de school en de begeleiding die je
in je proefdagen kreeg voorbij is, kan het lastig voelen om je weg te vinden in de school omdat er
na je proefdagen niemand leiding aan je geeft, en je op je eigen intuïtie en enthousiasme bent
aangewezen.
Ook het omschakelen naar een nieuwe vorm van didactisch handelen kan wennen zijn. Maar als
dit lukt, dan kan dit samen leren veel voldoening geven. Het kunnen geven van individuele
aandacht, het in kleine groepen kunnen werken en de ruimte die dat geeft om variatie in
werkvormen toe te passen, zijn een paar van deze aspecten die de docent veelal als een verrijking
gaat ervaren.
Elk staflid dat een volgend schooljaar weer verbonden wil zijn aan de school, bereidt een
presentatie voor. Deze presentatie, die we thesis noemen, wordt begin mei op papier
gepresenteerd aan de schoolgemeenschap en vervolgens toegelicht in een kringgesprek, waarna
het staflid feedback krijgt op zijn plannen voor volgend schooljaar en tips en tops krijgt over zijn
werk tot nu toe. De thesis beantwoordt de vraag; wat wil ik volgend schooljaar komen brengen op
school, in de breedste zin van het woord. Na afloop van de thesissen en het maken van de
begroting in de Verbindingskring, wordt een voorstel voor het stafrooster gemaakt in de
Ondernemers- en Ontwikkelingskring (OOK) en deze wordt voorgelegd aan de Schoolkring ter
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consent.

De staf (en docenten) onderling
De aandacht voor de relatie tussen de stafleden wordt verzorgd door het inrichten van
uitwisselingsmomenten waarbij ieder staflid de ruimte krijgt om te delen wat er in hem of haar aan
gevoelens, gewaarwordingen, plannen, behoeften en gedachten omgaat. Die momenten zijn:
●
●
●
●
●
●

Ochtendkring 8.30-9.00 u. op schooldagen
Celebrations and Mourning 1610-16.30 u. op schooldagen
Ondernemers- en Ontwikkelingskring (OOK) (staf)
PO-overleg
Vakdocenten overleg
Team emotional hygiene (TEH) (staf)

De ambitie van de staf en de docenten hierbij
Het kunnen stellen van de juiste vragen die maken dat de student durft te delen is een vaardigheid
waar de staf en docenten steeds beter in willen worden..
Hieronder zijn vragen die helpen bij het er achter komen welke gevoelens en behoeften een rol
spelen in de verschillende relaties. Daar vanuit kan gekeken worden of er concrete verzoeken
kunnen ontstaan. (tekst geadopteerd uit Compassionate Classroom, Hart en Hodson)
Student to teacher
● Hoe is je relatie met je mentor? (gevoelens/needs)
● Hoe is je relatie met andere docenten/begeleiders? (gevoelens/needs)
Ondersteunende vragen:
● Vind je dat ze naar je luisteren?
Student to student
● Hoe gaat het met je vriendschappen bij de DSA? (gevoelens/needs)
● Hoe gaat het tussen jou en anderen studenten bij de DSA? (gevoelens/needs)
Ondersteunende vragen:
● Hoe deel je jezelf, of de dingen die van jou zijn, met anderen?
● Hoe communiceer je je gevoelens en wat je nodig hebt?
● Maak je verzoeken aan anderen of eis je dingen?
● Hoe vaak maak je beslissingen over wat gebeurt of school? (moties bijv)
● Hoe veel/vaak leer je van anderen studenten?
● Maak je deel uit van groepen/kringen/vergaderingen waar je kan delen over dingen in je leven, in de wereld, op
school en met begeleiders en leerkrachten, waar je waarderingen uitspreekt, problemen oplost, beslissingen
samen maakt, plannen en activiteiten maakt, en conflicten oplost?
Student to self
● Hoe vind je dat het met jou gaat bij de DSA? Waarom? (gevoelens/needs)
Ondersteunende vragen:
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●

Hoe denk je over jezelf? Heb je de neiging om kritisch te zijn over jezelf? (meestal als je kritisch bent over
jezelf, ben je kritisch over anderen)

Student to Learning
● Hoe vind je dat het leren gaat voor jou bij de DSA? (gevoelens/needs)
Ondersteunende vragen
● Wat zijn je talenten, interesses?
● Komen deze tot uiting?
● Hoe leer je het best?
● Voel je betrokken bij het stellen van leerdoelen?
● Ontdek je dingen, exploreer je? Experimenteer je?
● Ben je betrokken bij het evalueren van je voortgang?
● Hoe is het voor jou om fouten te maken? Of om te falen?

Bijlage 2. De DSA meldcode
De stappen van de meldcode ondersteunt de begeleiders en zorgcoördinator van de DSA bij
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Kindermishandeling is het doen en laten van ouders, of anderen in soortgelijke positie ten opzichte
van een kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt voor de veiligheid en het welzijn van
het kind.
De stappen die worden gezet worden vastgelegd in het studentendossier en leiden door het
proces van af signaleren tot het moment van melding doen.
Doel van de meldcode is een effectieve aanpak van signalen en vermoedens. Omdat met ingang
van 1 januari 2019 het verplicht is om de meldcode uit te breiden met een afwegingskader is dit
verwerkt in deze meldcode.

Stappenplan
1. In kaart brengen van de signalen door de begeleiders die met het kind werken; dit doe je zo
feitelijk mogelijk, zonder interpretaties en oordelen. Je sluit aan bij wat je gezien of gehoord
hebt.
b.v.
“moeder is afstandelijk”, is dan bijvoorbeeld:
- moeder maakt geen oogcontact of ander contact met haar kind tijdens het gesprek-
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“ouders zitten zo in de weerstand” is dan bijvoorbeeld:
- ouders geven aan dat zij op dit moment geen hulp willen. Er is een afspraak om hier
volgende week opnieuw over in gesprek te gaan“vader is een agressieve man“ is dan bijvoorbeeld:
- de politie is bij de man thuis geweest na melding van de buren over ruzies tussen man en
vrouw waarbij de man ook fysiek geweld gebruikte (vastpakken, slaan..)Maar ook onverklaarbare blauwe plekken of gedragsverandering bij het kind moeten worden
gezien als mogelijke signalen.
2. De begeleider bespreekt de signalen met de mentor van het kind (als deze niet zelf de
mentor is) en de zorgcoördinator en er wordt eventueel advies ingewonnen bij Veilig Thuis.
De zorgcoördinator beschrijft hoe het advies luidt en of dit wordt opgevolgd of waarom er
van wordt afgeweken.
3. Er is een gesprek met de betrokkenen door de mentor samen met de zorgcoördinator en er
vindt verslaglegging plaats door de zorgcoördinator in samenspraak met de mentor.
De signalen worden besproken, de reactie van de ouder hierop wordt vastgelegd evenals
de afspraken die zijn gemaakt tijdens dit gesprek en indien er al een melding is
aangekondigd, de reactie hierop.
De mentor en zorgcoördinator bereiden het gesprek voor en houden rekening met het volgende;
● Respecteer de ouder, laat merken dat je graag wilt samenwerken, wees open en
eerlijk, niet veroordelend.
● Het gedrag van de ouders dat leidt tot onveiligheid keur je niet goed, maar je wijst
niet de hele persoon af, je wilt juist samenwerking.
● Kijk ook naar dat wat wel goed gaat. Het zal niet altijd en overal onveilig zijn voor
het kind.
● Ouders willen het beste voor hun kind, dat is het gezamenlijke belang. Stel de
veiligheid en het welzijn van het kind centraal. Bespreek van daaruit wat hun gedrag
voor invloed heeft. Zorg voor voldoende onderbouwing door feiten.
● Ga na wat de ouder wil en kijk of je daarop aan kunt sluiten. Vanuit intrinsieke
motivatie is verandering mogelijk.
● Richt je op kleine stapjes op weg naar verandering en geef keuzemogelijkheden.
4. Er wordt door de mentor en de zorgcoördinator een weging gemaakt op basis van de
ingewonnen informatie of er sprake is van kindermishandeling of geweld. Het risico op
huiselijk geweld of kindermishandeling wordt ingeschat, evenals de aard en de ernst aan
de hand van in stap 1 t/m 3 opgedane informatie.
5. De zorgcoördinator en mentor beslissen aan de hand van het afwegingskader zoals
hieronder beschreven in 5 stappen en in afstemming met Veilig Thuis of
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a. melden noodzakelijk is aan de hand van de uitkomsten van stap 4 over de mate van
ernst van de gesignaleerde (dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling
en of
b. er hulpverlening mogelijk is en wat hierin de vervolgstappen zijn en wie de
verantwoordelijkheid heeft.
Door contact te leggen met Veilig Thuis kunnen zij eerdere, maar ook eventuele toekomstige
signalen van huiselijk geweld over de betrokkenen combineren. Het is niet zo dat Veilig
Thuis per definitie een onderzoek start en ook niet dat zij de hulpverlening overnemen.
Het afwegingskader in 5 stappen dat wordt doorgenomen door de mentor en de zorgcoördinator
samen.
1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van
(dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
o
o

Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
Ja: Ga verder met afweging 2.

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van
acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
acute onveiligheid: de persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende
dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft directe bescherming nodig.
structurele onveiligheid: Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of
van geweld in de relatie wat je concludeert aan de hand van de kindsignalen (b.v. blauwe
plekken of ander gedrag), oudersignalen (b.v.verslavingsproblematiek, crimineel gedrag,
psychische problematiek, verstandelijk beperkt), herhaling van geweld.
Risicofactoren worden in kaart gebracht, bv als één van de ouders tijdelijk wegvalt door
ziekenhuisopname of werkzaamheden in buitenland en het kind verblijft bij de ouder
waarvan gevreesd wordt dat die de veiligheid van het kind niet kan garanderen. Maar ook
armoede of werkloosheid in het gezin kan een risicofactor zijn.
o Nee: Ga verder met afweging 3
o Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met
Veilig Thuis doorlopen.
3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van
(toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?
Hier wordt bekeken of er hulp geboden kan worden aan de hand van de vragen:
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●
●
●

o
o

zijn er voldoende mogelijkheden om een actueel beeld van de veiligheid te
ontwikkelen
is er voldoende zicht op de onveilige gebeurtenissen in het verleden
zijn er voldoende mogelijkheden om passende en samenhangende hulp te bieden of
te organiseren met veiligheid als resultaat.

Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Ga verder met afweging 4.

4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?
Wordt de hulp die school biedt afgehouden of is de inzet van de betrokkenen onvoldoende
ook na herhaaldelijk aansporen of in gesprek hierover gaan door de school?
o
o

Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien
van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?
o
o

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met
betrokkenen en samenwerkingspartners.

Mentor, zorgcoördinator en ouders stemmen af aan welke doelen en resultaten worden
gewerkt en leggen dit vast. Er wordt afgesproken hoe en door wie wordt vastgesteld of de
veiligheid voldoende is bereikt en hoe de veiligheid gemonitord wordt en gedurende welke
periode.

Bijlage 3. Veiligheidsprotocol
Inclusief procedure schorsing, time-out en verwijdering
Uitgangspunt van dit protocol is dat studenten aanspreekbaar zijn op hun gedrag en samen voor
een veilige leeromgeving zorg kunnen dragen. Op de DSA zijn drie basisafspraken om deze
veiligheid te garanderen:
●
●
●

We gaan respectvol met elkaars lichamelijke en emotionele grenzen om;
waarbij ‘stop is stop’ geldt als een directe grens voor iemand.
We gaan respectvol met de spullen en de omgeving om;
We vragen het even als we willen interrumperen of “storen”.

Op het moment dat regels bewust of onbewust worden overtreden, wordt dit met degene
besproken in de Afsprakenkring (AK) plaats en wordt via de gebruikelijke weg gekeken naar een
oplossing.
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Het kan echter voorkomen dat er direct moet worden ingegrepen omdat de veiligheid van
studenten/ begeleiders in het gedrang is. Een student kan dan tijdelijk worden verwijderd van
school; er is dan sprake van een schorsing.
Schorsing van een student
Aanleiding voor schorsing van een student kan zijn:
● doelbewust een regel overtreden om een ander fysiek of emotioneel pijn te doen;
● de schoolomgeving ernstig verstoren;
● diefstal, beroving, afpersing;
● bedreiging;
● geweldpleging;
● gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden;
● handel in drugs of gestolen goederen;
● bezit van wapens of vuurwerk;
● bedreiging door ouder(s)/verzorger(s).
Ouders worden direct op de hoogte gesteld van de schorsing van hun kind. Dit gebeurt telefonisch
door de mentor, dagcoördinator of zorgcoördinator. Er wordt dan ook direct een afspraak gemaakt
voor een gesprek met de student, de ouders, mentor en zorgcoördinator. In dit gesprek worden
afspraken gemaakt die het de student mogelijk maken om beter te gaan functioneren binnen de
school. Deze afspraken komen in het dossier van de student.
Een schorsing moet gezien worden als een mogelijkheid voor de student om zich opnieuw te
beraden of hij/zij hier op school wil zijn en op de vraag welke consequenties en
verantwoordelijkheden daarmee verbonden zijn.
Als het de student niet lukt het gedrag te verbeteren en de onveilige situatie blijft voortbestaan dan
wordt er overgegaan tot een time-out. De student wordt dan voor een periode van maximaal vijf
schooldagen geschorst en is in die tijd niet welkom op school. Deze tijd is bedoeld om na te
denken over wat er gebeurd is, wat de rol van de student hierin is en te bedenken hoe hij of zij zich
gaat gedragen bij terugkomst op school.
Procedure time-out:
● na signalen vanuit de school of vanuit de AK neemt de mentor contact op met ouders en de
betreffende kring. Ook de zorgcoördinator is ingelicht.
● in een gesprek door de mentor en zorgcoördinator met de ouders en de betreffende student
wordt het besluit tot time-out uiteengezet.
● voordat de student op school terugkeert worden er afspraken gemaakt om nieuwe
problemen te voorkomen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en komen in het
dossier van de student.
Mocht ook deze time-out geen verandering brengen in het gedrag van de student dan kan de
school besluiten de student te verwijderen van school.
Verwijdering
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Definitieve verwijdering van de school gebeurt uitsluitend na een time-out waarbij over het
algemeen schorsing en een AK, gesprekken met de ouders, mentor en zorgcoördinator al aan
voorafgaan zijn gegaan. De ouders en student worden in een gesprek op de hoogte gesteld van
het besluit en krijgen dit ook schriftelijk bevestigd.
De school communiceert direct met de betreffende leerplichtambtenaar indien er mogelijk een
definitieve schorsing aankomt. De school helpt om een nieuwe school voor de student te vinden.
In een breder kader bekeken kan ook het gedrag van ouders, bij het niet nakomen van
bijvoorbeeld financiële of sociale verplichtingen, leiden tot opschorten of beëindigen van de
overeenkomst tussen de ouder(s) en de Stichting, waarbij schorsing of verwijdering van de student
het gevolg zal zijn.
Specifiek beleid bij alcohol en drugs
Tijdens schooltijd wordt er geen alcohol en drugs gebruikt. Als dit toch gesignaleerd wordt, vindt er
onmiddellijke schorsing plaats.
Voor schoolfeesten wordt er door de school geen alcohol gekocht, maar als het wordt
meegenomen mag het gedronken worden (door mensen waarvan het ook van de wet mag). De
BHV'er dient er voor te zorgen dat dit niet uit de hand loopt.
Als je gezien wordt met een joint of andere drugs of in een groepje zit waarin drugs wordt gebruikt,
mag je een week het schoolterrein niet verlaten in de pauze. Bij de derde keer in één schooljaar,
gemeten per persoon, volgt er een schorsing en een Zorg-om-welbevinden-traject met je ouders,
je mentor en de zorgcoördinator erbij.
Hoe om te gaan met pesten
Pesten kan op verschillende manieren, onder andere:
verbaal- de ander uitschelden, bijnamen geven die kwetsend zijn, dreigen,
lichamelijk- de ander slaan, schoppen, duwen, sjorren,
achtervolgen, negeren, buitensluiten
afpersen, vernielen van persoonlijke spullen
de ander dwingen iets te doen wat hij of zij niet wil
cyberpesten- de ander pesten via mail, telefoon of dingen over de ander op internet zetten
Het gaat altijd om acties die ingrijpen op het veiligheidsgevoel van de ander.
Bij pesten zijn er 3 partijen
● degene die gepest wordt
● de pester
● de meelopers
Melding maken van pesten, wordt op de DSA niet gezien als klikken, maar als een positieve
bijdrage aan het veilige klimaat dat we met elkaar willen hebben op school.
Voor het verzorgen van een eerlijke en toch respectvolle en veilige sfeer hebben we een paar
instrumenten. In de Afsprakenkring (AK) wordt het belang van de gezamenlijke afspraken
verzorgd.
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Zodra een situatie meer in de sfeer van emotioneel geladen conflict is, dan wordt in de
mediationkring (MK) besproken samen met de betrokkenen hoe het weer rond gemaakt kan
worden.
Een keer per jaar wordt de veiligheidsmonitor door iedere student ingevuld. De uitkomst wordt
meegenomen naar de desbetreffende kringen.
Zodra er signalen zijn van pesten zal de mentor er alert op zijn dat de situatie verbetert via de AK
en de MK. In de AK en MK wordt ook duidelijk wie er nog meer betrokken zijn bij het pesten. De
zogenaamde meelopers, de studenten die niet actief pesten maar er wel bij zijn en het niet
opnemen voor de gepeste of de pester laten stoppen. Zo zullen de meelopers ook uitgenodigd
worden om deel te nemen aan de AK en de MK.
Wanneer de pester in herhaling valt, dient hij of zij buiten schooltijd een programma te volgen bij
een therapeut die gespecialiseerd is in pesten. Dit op kosten van de ouders.
Veranderd het gedrag daarna nog niet, dan vindt er een time-out en eventueel verwijdering plaats.
Hierbij wordt de hierboven beschreven procedure gehanteerd.

Bijlage 4. Criteria voor het advies bij examens aanvragen
A. Planning examentraject
De student heeft aan het begin van het schooljaar vanuit het LLKG samen met de vakdocenten
van de examenvakken en de mentor een planning gemaakt. Deze planning wordt vastgelegd in het
examendossier van het LLVS van de student en de vakdocenten houden dit bij voor hun eigen vak.

B. Parameters voor het advies richting examen
Werkhouding
● De student volgt voldoende lessen
● De student werkt voldoende zelfstandig buiten de les om
● De student maakt voldoende opdrachten
Vaardigheden
● De student heeft een redelijk percentage van de stof gedaan in verhouding tot de nog
resterende tijd voor het examen.(Daarbij is in de overweging meegenomen het werktempo
van de student en het totale pakket aan vakken)
● Laten zien dat de mondelinge (presentatie) vaardigheden voldoende zijn
● Laten zien dat de schriftelijke vaardigheden voldoende zijn (opdrachten en proefexamens)
● Laten zien dat de luistervaardigheden (Talen) voldoende zijn
● Laten zien dat de Leesvaardigheden (talen) voldoende zijn
C. Proefexamens
De student heeft voor de kerstvakantie tenminste één proefexamen gemaakt en besproken met de
vakdocent.
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De criteria A en C zijn onvoorwaardelijk, Criteria B is door de vakdocent percentueel te
beoordelen. (tenminste 60% van de parameters dienen behaald te zijn.

Bijlage 5. De organisatiestructuur en het organogram

Schoolkring (SK)
Studenten en stafleden vormen samen de Schoolkring. De Schoolkring geeft vanuit visie en
idealen van de Stichting binnen de kaders van de VK vorm aan de school. In de Schoolkring zitten
ook de vertegenwoordiger(s) van VK en van de OOK. De Schoolkring vormt daarmee het hart van
de schoolorganisatie.

Schoolplan de DSA 2021-2025

39

In de Schoolkring heeft ieder lid gelijkwaardig stemrecht en kan ieder lid moties indienen. De
Schoolkring komt op een vaste tijd wekelijks samen. Onder speciale omstandigheden kan er een
verplichte Schoolkring worden ingeroepen, bijvoorbeeld door de BHV’ers.

Verbindingskring (VK) en de Stichting
Voor de nieuwe school is er gekozen om een van de twee stichten als actieve stichting te
behouden. Uit praktische overwegingen is voor de Stichting LIFE! gekozen. De stichting heeft een
aantal algemene doelstellingen ten aanzien van onderwijs, vastgelegd in de statuten en visie. De
stichting kan ook andere scholen van de grond proberen te krijgen. Ook kan de stichting
bijvoorbeeld naar buiten treden om in de politiek aandacht voor leren in vrijheid te vragen, of de
stichting kan kennis delen, samenwerking met wetenschappers zoeken, lezingen organiseren etc,
alles met het doel om onderwijs te vernieuwen op basis van democratisch onderwijs, GC en de
sociocratische principes. De bestuurskring van de stichting heet de Verbindingskring en de leden
van de VK kunnen een actieve rol hebben in het realiseren van deze brede doelstellingen.
Daarnaast is de stichting de rechtspersoon die het BRIN-nummer voor PO en VO voert.
De Verbindingskring heeft een controlerende rol naar de Schoolkring t.a.v. bestuursaangelegenheden.
Zowel de Schoolkring als de Ouderkring hebben één of meerdere afgevaardigden gekozen die
deel uitmaken van de VK. De VK heeft een of meerdere vertegenwoordigers gekozen die deel
uitmaken van de Schoolkring en die deel uitmaken van de Ouderkring. De Verbindingskring geeft
de kaders aan waarbinnen de Schoolkring zelfstandig kan beslissen. De VK komt minimaal zes
keer per jaar samen.

Ondernemers- en Ontwikkelingskring (OOK)
De Ondernemers- en Ontwikkelingskring (OOK) is een subkring van de Schoolkring van de DSA
waarbinnen de stafleden als zelfstandige ondernemers in afstemming met de Schoolkring hun
samenwerking regelen. De studenten zijn via de Schoolkring in wezen de daadwerkelijke
opdrachtgevers van deze zelfstandig ondernemers. Samenwerking is daarbij logisch en nodig,
omdat de afzonderlijke mentoren/ondernemers afzonderlijk de student nooit de noodzakelijke
context kunnen bieden om hun ontwikkeling te faciliteren. Alle ondernemers zijn zelfstandig,
hebben verschillende inbreng en nemen samen de verantwoordelijkheid om er uit te komen op
gebied van taakverdeling, rooster en financiën, zodat dit dekt wat er nodig is voor de school/de
studenten.
De OOK bepaalt het overkoepelende beleid ten aanzien van financiën in samenwerking met de
penningmeester van de Stichting, en verder de werkverdeling, verdeling van inkomsten,
taakverdeling en het algemene pedagogisch/didactisch beleid op de DSA. De OOK vormt
daarmee de primaire zakelijke organisatie.

Ouderkring (OK)
Naast de Verbindingskring en de Schoolkring is er statutair een derde kring vastgelegd: de
Ouderkring. Binnen de Ouderkring kunnen ouders ervaring opdoen met sociocratie, standpunten
delen en contact onderhouden met de school. De VK kiest een vertegenwoordiger voor in de
Ouderkring en de ouders kiezen een afgevaardigde, voor in de VK. Op deze wijze is de
medezeggenschap van de ouders geregeld.
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Voor de interne organisatie is gekozen voor het sociocratisch kringmodel. Het stichtingsbestuur
heeft dit vastgelegd in de statuten.

Zorg-om-Welbevindenkring (ZoW)
De Zorg-om-welbevindenkring (ZoW) is een zeer belangrijke kring (zie verder in
Onderwijsstructuur). Deze kring heeft het mandaat voor een bepaald deelgebied dat is vastgelegd
in een werkwijzer.

Subkringen
Het mandaat van subdomeinen kan overgedragen worden aan een subkring. Voorbeelden hiervan
zijn de OOK, de Stafkring, Afsprakenkring, PR-kring en Aanname kring. De bedoeling is dat deze
kringen gekozen leden hebben vanuit de Schoolkring en verantwoordelijk zijn voor een stuk van de
school. Dit om te voorkomen dat iedereen over alles mee moet denken en besluiten. Hoe een
subkring omgaat met het mandaat wordt beschreven in een kring-werkwijzer, een document
waarin staat op welke manier besluiten worden genomen en welke taken en
verantwoordelijkheden de kring op zich neemt. Het is ook mogelijk dat een subkring weer op zijn
beurt een deel van zijn mandaat uitbesteed aan een volgende subkring, zoals bijvoorbeeld de
OOK een stuk mandaat overdraagt aan de PO-Stafkring.

Verkiezingen en rollen
Het mandaat dat in de Schoolkring wordt aangevraagd wordt vastgelegd in een kringwerkwijzer en
eventuele rollen worden verkozen op sociocratische wijze. Waarbij het in veel gevallen de voorkeur
zal hebben dat studenten bepaalde rollen op zich kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld
voorzitterschap van de Schoolkring, Afsprakenkring etc.

Dubbelrollen
In het bovenstaande wordt een aantal rollen, zoals afgevaardigde of vertegenwoordiger,
beschreven. Het is heel goed mogelijk, in de grootte van de organisatie zelfs onvermijdelijk, dat
personen meerdere rollen vervullen. Daarbij is het van belang dat er bij een verkiezing op gelet
wordt dat er geen belangenverstrengeling is.
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